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วนัที ่19 พฤษภาคม 2560 23 นกัศกึษาหลกัสตูร
การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา คว้า 5 รางวัลโล่เกียรติยศทอง,  
4 รางวลัโลเ่กยีรตยิศเงนิ, 5 รางวลัเกยีรตยิศเหรยีญทองและ 

Inside RMUTL

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดโครงการ 
“การพัฒนาเทคนิคการสอนแบบ Outcome - based ให้กับอาจารย์ 
ผูส้อนภาษา” ระหวา่งวนัที ่6 – 7 มถินุายน 2560 ณ ห้องเรยีนนวัตกรรม
เสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  
56 พรรษา มทร.ล้านนา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นำายุทธ  
สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี ร่วมรับฟังการนำาเสนอผลการอบรม และ 
ให้โอวาทและผู้เข้าร่วมโครงการ 

(ตดิตามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่https://www.rmutl.ac.th)

การพัฒนาเทคนิคการสอนแบบ Outcome-based

นักศึกษาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 

จัดเต็ม 23 รางวัล YPR & ME

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 มทร.ล้านนา (เชียงใหม่) จัดพิธี 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2560 โดย รศ.ดร.นำายุทธ  
สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีฯ ให้เกียรติเป็นประธานพิธี ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งในปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาจำานวน
ทั้งสิ้น 2,993 คน ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  
(ปวส.) และระดับปริญญาตรี ใน 3 คณะ 1 วิทยาลัยฯ (คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะศิลปกรรม
และสถาปัตยกรรมศาสตร์, วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

(ตดิตามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท่ี้ https://www.rmutl.ac.th/news/4345)

มทร.ล้านนา จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

ประจำาปีการศึกษา 2560

9 รางวัลเกียรติยศเหรียญเงิน จากโครงการ Young Professional Retailer & Maintenance Engineering ของบริษัท กลุ่ม
เซน็ทรลั จำากดั ประจำาปกีารศกึษา 2560 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถมัภ ์ศนูยก์ารจดัการศกึษา 
กรุงเทพ (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rmutl.ac.th/news/4361)
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วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 อาจารย์ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย ผู้จัดการ
คลินิกเทคโนโลยี มทร. ล้านนา พร้อมด้วย ครูอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี(คร ูอสวท.) อำาเภอพรา้ว นำาเสนอผลงานและแผนการดำาเนนิงาน 3 ป ี 
แผนพัฒนาโครงการพระราชดำาริดอยม่อนล้าน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ด้วยการนำา

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดี
ด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมลงนามความร่วมมือ
กับนายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำานวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนม 
แหง่ประเทศไทย(อสค.) ในการลงนามบนัทกึข้อตกลง โครงการสง่เสรมิผู้ประกอบการ 

Inside RMUTL

วนัที ่25 พฤษภาคม 2560  ดร.ยพุเยาว ์ดรณุ รองอธิการบดี
ด้านวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผศ.ชนิตา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะ
บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ ผศ.กลัยารัตน ์เศวตนนัท์ รองคณบดคีณะ

มทร.ล้านนา จับมือ อสค. พร้อมหนุน start up เชียงใหม่

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ 

Langkawi Tourism Academy ประเทศมาเลเซีย

คลินิคเทคโนโลยี มทร.ล้านนา รายงานผลการพัฒนาดอยม่อนล้าน

ธุรกิจร้านจำาหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทยเดนมาร์ค ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา กับองค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อสค.) ที่จะร่วมกันดำาเนินธุรกิจจำาหน่ายผลิตภัณฑ์นมในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยซึ่งเป็นหนึ่ง
ในโครงการที่ได้รับการคัดเลือกในการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ในนามบริษัทฟีลกู้ด888 จำากัด โดยได้รับเกียรติ
จากนายปวิณ ชำานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าว 

(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rmutl.ac.th/news/4413)

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาอาชีพให้กับชุมชนที่อยู่ในโครงการพระราชดำาริดอยม่อนล้าน ต่อ พล.ต.ผดุง 
ยิ่งไพบูลย์สุข รองแม่ทัพภาคที่ 3 และคณะในลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและศึกษาดูต้นแบบการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำาลายป่า
และทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ในการนี้ คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา นำาเสนอ “ม่อนล้านโมเดล ท่องเที่ยววิธีชุมชน”  
แบ่งการพัฒนา 3 ด้านได้แก่ ผลิตภัณฑ์ชุมชน  การจัดการท่องเที่ยว ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชุมชน โดยโครงการ 
ดังกล่าวกำาหนดระยะเวลาดำาเนินงาน 3 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2563) ณ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำาริ 
ดอยม่อนล้าน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rmutl.ac.th/news/4408)

บรหิารธรุกิจและศิลปศาสตร ์และ อ.นวรตัน ์พรหมอุปถมัภ ์อาจารยป์ระจำาหลกัสตูรการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร มทร.ล้านนา  
เขา้ร่วมประชมุกบัผูแ้ทนจาก Ministry of Higher Education Malaysia, Department of Community College and Education  
คณะผูบ้รหิาร และคณาจารยข์อง Langkawi Tourism Academy ณ เมืองลงักาว ีประเทศมาเลเซยี ในโอกาสนีไ้ดมี้พธิลีงนาม 
ในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ(MOU) ร่วมกันระหว่าง มทร. ล้านนา กับ Langkawi Tourism Academy และมีการสรุป
แผนความร่วมมือในการดำาเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการด้านการแลกเปล่ียนนักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวและ 
การบริการ (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://oir.rmutl.ac.th/news/4359)
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องคก์ารนกัศกึษา มทร.ลา้นนา จดัโครงการเปิดโลกทัศนผ์ูน้ำานกัศกึษา 
ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 31พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2560 ณ  มหาวิทยาลัย 
ในประเทศไตห้วนั  โดยวนัที ่31 พฤษภาคม 2560 ผศ.ดร.พรีะ จนูอ้ยสวุรรณ ผู้

วนัท่ี 6 มถุินายน 2560 รศ.ดร.นำายทุธ  สงคธ์นาพิทกัษ์ อธกิารบด ีพร้อมดว้ย  
ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา 
เข้าร่วมการเสวนาในงานวันสหกิจศึกษาไทย คร้ังที่ 8 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศกึษาธกิาร นายแพทยธ์รีะเกียรต ิเจริญเศรษฐศิลป ์เปน็ประธานเปดิงานและมอบรางวลั 
แก่สถานศึกษาและผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ท่ีชนะเลิศการประกวด อีกทั้งยังได้
บรรยายพเิศษในหวัขอ้ ไทยแลนด ์4.0 ความทา้ทายของสหกจิศึกษา ณ โรงแรมดิเอม็เพรส  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล (มทร.) 9 แหง่ ลงนามบนัทกึขอ้ตกลง
ความรว่มมอืการพัฒนาศักยภาพสมรรถนะของนักศึกษา เพ่ือความกา้วหน้าในโลก
ของการทำางาน ซึ่งนับเป็นการทำางานบูรณาการทำางานคู่ขนานกับภาคการศึกษา  

Inside RMUTL

มทร.ล้านนา ร่วมเสวนาทิศทางสหกิจศึกษาไทย ในยุคไทยแลนด์ 4.0

9 มทร.จับมือ สคช. พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา 

สู่ความก้าวหน้าในโลกของการทำางาน

องค์การนักศึกษา มทร.ล้านนา เปิดโลกทัศน์ ศึกษาดูงาน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านกิจกรรมนักศึกษา

กับมหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวัน

ซึง่เปน็ต้นน้ำาของการผลิตผูเ้รยีนสูโ่ลกของการทำางาน  โดย อธกิารบด ีมทร.ทัง้ 9 แหง่ ประกอบดว้ย มทร.ธญับรุ ี มทร.กรงุเทพ 
มทร.ตะวันออก  มทร.พระนคร มทร.รัตนโกสินทร์  มทร.ล้านนา  มทร.ศรีวิชัย  มทร.สุวรรณภูมิ มทร.อีสาน และนายวีระชัย 
ศรขีจร ผูอ้ำานวยการสถาบนัคุณวฒุวิชิาชพี  (สคช.) รว่มพธิลีงนามในครัง้น้ี โดยมุง่เน้นรว่มกนัพฒันาและสง่เสรมิความรว่มมอื 
ทางวิชาการต่อกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของประเทศไทยในสาขาวิชาชีพ 
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) และ
ความสามารถดา้นการใช้ภาษาองักฤษ (CEFR) ของนักศกึษาและบคุลากรของมหาวทิยาลัย และมหาวทิยาลัยพืน้ทีใ่กลเ้คยีง  
(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rmutl.ac.th/news/4514)

เชียงใหม่ ในโอกาสนี้ มทร.ล้านนา ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดำาเนินงานได้แก่ สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ร่วมบันทึกภาพและถ่ายทอดสดและกองประชาสัมพันธ์บันทึกภาพภายในงาน ซึ่งมีเครือข่ายสหกิจศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วม
งาน (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rmutl.ac.th/news/4391)

อำานวยการกองพฒันานักศึกษา ดร.ธญัวด ีสจุรติธรรม ผู้ชว่ยคณบดี คณะบรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร ์พรอ้มด้วยนายกสโมสร
นักศึกษา ประธานสภานักศึกษา และเจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา ได้เข้าเยี่ยมชม National Taiwan Normal University 
(NTNU) เพือ่แลกเปลีย่นประสบการณด์า้นกจิกรรมนกัศกึษา ระหวา่งกนั โดยม ีDr.John I-Tsun Chiang ผูช้ว่ยอธกิารบดดีา้น
กจิการนกัศกึษา ใหก้ารตอ้นรบัและเสวนารว่มกนั (ตดิตามรายละเอียดเพ่ิมเตมิได้ที ่https://www.rmutl.ac.th/news/4391)
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นายปฏิภาณ ติใหม่ และนายจักรภัทร เริ่มรักษ์ นักศึกษา
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา โดยอาจาย์ 
ธรายุทธ กิตติวรารัตน์ อาจารย์จักรินทร์ ถิ่นนคร อาจารย์ผู้ควบคุม ตัวแทน
ประเทศไทยในสาขาแมคคาทรอนิกส์ สามารถคว้ารางวัลเหรียญทองแดง  

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 อาจารย์อนันท์ ทับเกิด  
ผู้อำานวยการสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.
ลา้นนา พร้อมดว้ยบคุลากร ใหก้ารตอ้นรบันางดาวนภา สยุะนนท ์ 
รกัษาราชการแทนผูอ้ำานวยการศนูยบ์รรณาสารและสือ่การศกึษา 

รศ.ดร.นำายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา พร้อมด้วย 
ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ รองอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ และผู้แทนคณาจารย์จากคณะ

Inside RMUTL
2 นักศึกษา มทร.ล้านนา คว้าเหรียญทองแดง สาขาแมคคา

ทรอนิกส์ เวที China International Skills Competition 2017

ศูนย์บรรณสารและสื่อฯ ม.แม่ฟ้าหลวง ศึกษาดูงาน

ระบบ WALAI Auto Lib งานห้องสมุด สวส.มทร.ล

การประชุมความร่วมมือทางด้าน 

วิชาการด้านอุดมศึกษาไทยและไต้หวัน ครั้งที่ 6 

ต่างๆ เดินทางไปเข้าร่วมประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านอุดมศึกษาไทยและไต้หวัน ครั้งที่ 6 (6th Taiwan – Thailand 
Higher Education Forum) ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2560 ณ อาคาร Sky Tower เมืองเกาสง ไต้หวัน และเข้าศึกษา
ดูงานในสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยชั้นนำาของไต้หวัน เพื่อนำาความรู้และประสบการณ์กลับมาพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนและงานวิจัยของ มทร. ล้านนา ต่อไป (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://oir.rmutl.ac.th )

มหาวทิยาลยัแมฟ่า้หลวง พรอ้มดว้ยบคุลากร จำานวน 15 คน ในโอกาสเขา้ศกึษาดงูานระบบห้องสมดุอตัโนมัติ WALAI Auto 
Lib กลุ่มงานห้องสมุด สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) เพื่อศึกษาระบบห้อง
สมุดอัตโนมัติ WALAI Auto Lib เกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ในการให้บริการห้องสมุด 

(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rmutl.ac.th/news/4558)

ในการแข่งขัน China International Skills Competitions 2017 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 มิ.ย. 2560 ที่เมืองเซี่ยงไฮ้และซูโจว  
โดยเปน็การจดัการแขง่ขนัแบบเฉพาะกิจ ซึง่เปน็การแข่งขนัดงักลา่วเปน็การแขง่ขนันดัอุน่เครือ่งกอ่นการแขง่ขนั World Skills 
Abu Dhabi ในเดือนตุลาคม 2560 ซึ่งมีประเทศสมาชิกเข้าร่วม 35 ประเทศ ผู้แข่งขัน 227 คน ใน 21 สาขา โดยการแข่งขัน 
China International Skills Competitions 2017 เป็นการจัดการแข่งขันแบบเฉพาะกิจ เพื่อแสดงศักยภาพและความพร้อม 
ในการเสนอตวั เพ่ือเปน็เจ้าภาพ World Skills Competition 2021 ณ เมืองเซีย่งไฮส้าธารณรฐัประชาชนจนีและมหาวทิยาลยั
พื้นที่ใกล้เคียง (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rmutl.ac.th/news/4513)
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ผศ. เยาวนาถ นรินทรส์รศกัดิ ์อาจารยป์ระจำาหลกัสตูร 
เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สาขาเทคโนโลยีศิลป์ 
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ นำาผลงาน “Tao Tong 
for Environmental Friendly” คว้ารางวัล 2 เหรียญทอง คือ 
GOLD Medal - KIWIE 2017 และ GOLD Medal : TIIIA 
OUTSTANDING DIPLOMA Special award for Excellent  
จากประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของ 
นกัวจิยัสตร ีในงาน Korea International Women’s Invention  
Exposition 2017 (KIWIE 2017) ณ กรงุโซล ประเทศ
เกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 8 -11 มิถุนายน 2560 ณ KINTEX 
กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ Korea International Women’s 
Invention Exposition เปน็เวทนีำาเสนอผลงานวจัิย สิง่ประดษิฐ์
และนวัตกรรมของนักวิจัยสตรีจากทั่วโลก เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักวิจัยสตรีนำาเสอนผลงาน สิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรม ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยในปี 2560 นี้ 

มีนักวิจัยนวัตกรรมสตรีจาก 24 ประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วม
ประกวดกว่า 200 กว่าผลงาน

ผศ.เยาวนาถ กล่าวว่า ผลงาน “Tao Tong for 
Environmental Friendly” เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุ
สารสกัดจากสะเดา เพ่ือไล่มอดข้าวในข้าวสาร ซ่ึงจากเดิม
บรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุสารสกัดจากสะเดาอัดเม็ด บรรจุในถุง
เยื่อกระดาษแบบถุงชา (Sachet) เมื่อนำาไปใส่ในถุงข้าวสาร 
อาจเกิดการฉีกขาดได้ง่าย อีกทั้งยังบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์
ซองฟอยล์ ซึ่งเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

จากการท่ี มอดก็เป็นแมลงชนิดหนึ่งแต่รูปร่าง 
ไมส่วยงาม และเปน็แมลงทีร่บกวนขา้ว ผศ.เยาวนาถ จงึไดแ้นว
ความคิดในการออกแบบ ใหผ้ลติภณัฑท์ีจ่ะใชบ้รรจ ุเปน็แมลง
ที่มีรูปลักษณ์ที่ดูน่ารักและเป็นมิตร จึงได้ออกแบบผลิตภัณฑ์
บรรจ ุเปน็รปูตวั เตา่ทอง ทีม่สีว่นหวัสามารถถอดออกแลว้ใส่
ถงุสารสะเดาเขา้ไป แลว้ปดิ ลอ๊กหวัไว ้สว่นปกีบนตวัเตา่ทอง 
เจาะเปน็รูบนปกี เพ่ือให้มช่ีองระบายสารสะเดาออกมาไดง่้ายขึน้  

ผศ.เยาวนาถ คว้า 2 เหรียญทองการประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมสตรี KIWIE 2017 กรุงโซล เกาหลีใต้
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ส่วนด้านหลังใช้สายร้อยเป็นห่วง เพื่อสะดวกต่อการ ใช้งาน หิ้ว จับ ถือ  
ซึง่หลงัจากการใชง้านไลม่อดในข้าวแล้ว สามารถนำามา Reuse ใหใ้ชป้ระโยขน ์
ในด้านอื่นได้ เช่น นำามาใส่ผงหรือสาร Aroma เพ่ือใช้แขวนดับกลิ่น 
ในตู้เสื้อผ้า หรือในรถยนต์ อีกทั้งยังนำามาใช้เสียบปากกาบนโต๊ะทำางาน 
หรือ เสียบส้อมผลไม้ บนโต๊ะอาหาร หรือใช้เป็นของตกแต่งได้อีกด้วย
และในส่วนของบรรจุภัณฑ์ขายปลีกของ TaoTong ผศ.เยาวนาถ ได้มี
แนวความคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์แบบ Recycle โดยใช้กระดาษ
ลูกฟูกที่เหลือใช้มาตัดและติดกาวซ้อนกันขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ใหม่  
ที่ช่วยปกป้องคุ้มครองผลิตภัณฑ์ TaoTong ภายใน ให้สวยงามสมบูรณ์
ตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงมือผู้บริโภค วัสดุบรรจุภัณฑ์สามารถนำาไป Recycle 
ใหม่ได้หลายครั้ง และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
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@ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วนัที ่14 มถินุายน 2560 ณ หอ้งประชมุสารภ ีC2-202  
อาคารนวตักรรมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ (วทส.) 
ดร.ประเสรฐิ ลอืโขง ผูช้ว่ยผูอ้ำานวยการรบัผดิชอบงานดา้นวจิยั
และถ่ายทอดเทคโนโลยี วทส. พร้อมด้วยอาจารย์กมล ศรีธิ 

มทร.ล้านนา จัดประชุมหารือมาตรการ

ความปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษา

ในพื้นที่ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย กองพัฒนาอาคารสถานที่ มทร.ล้านนา ได้เข้าร่วมการชุมหารือกับ ผู้แทนสถานีตำารวจภูธร
ดอยสะเก็ด และผู้แทนจากบริษัท สยามสโตน แอ๊กกริเกรท จำากัด ในการร่วมกันกำาหนดมาตรการความปลอดภัยการเดินรถ
บนทางหลวงชนบทหมายเลข 4039 และการจัดตั้งป้อมรักษาความปลอดภัยด้านหน้ามหาวิทยาลัย เพื่อความความสะดวก
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร นักศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยข้อสรุปในการประชุมหารือ 
จะได้นำาเสนอในที่ประชุมของผู้บริหารของมหาวิทยาลัยต่อไป

(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rmutl.ac.th/news/4527)

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยี 
และสหวิทยาการ มทร.ล้านนา จัดการประกวด CISAT Star 
Contest 2017 ในรอบคัดเลือกเพื่อหาตัวแทนในการเข้า
ร่วมการประกวดในรอบต่อไป สำาหรับการประกวด CISAT 
Star Contest 2017 มีวัตถุประสงค์เพื่อหาตัวแทนนักศึกษา 
ในการทำากจิกรรมหรอืเข้ารว่มงานสำาคญัตา่งๆ ของวทิยาลยัฯ 
และเป็นตัวแทนนักศึกษาในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 
อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการแสดงออกที่สร้างสรรค์  

(ตดิตามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่https://college.
rmutl.ac.th)

วิทยาลัยฯ จัดประกวด 

CISAT Star Contest 2017 (รอบคัดเลือก)
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@ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

วันที่ 10 มิถุนายน 2560 รศ.ดร.ชิติ ศรีตนทิพย์  
รองผู้อำานวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมคณะอาจารย์ 
และวิทยากร  สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา จัดโครงการ 
ฝึกอบรมการปลูกพืชไร้ดินต้นทุนต่ำา ให้กับชุมชนบ้านหัวฝาย  
ต.บ้านดง อ.แมเ่มาะ จ.ลำาปาง ณ ศูนยก์ารเรยีนรูช้มุชนบา้นใหมน่าแขม 
อ.แม่เมาะ จ.ลำาปาง เพื่อให้เกษตกรมีอาชีพเสริมและสามารถพัฒนา
ต่อยอดให้เป็นอาชีพหลัก สร้างรายได้ต่อไปในอนาคต 

(ติดตามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท่ี้ https://atri.rmutl.ac.th/)

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ผศ.ดร.อรุณ โสตถิกุล  
ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ได้มอบหมายให้ รศ.ดร.ชิติ 
ศรตีนทพิย์ รองผูอ้ำานวยการฝา่ยวจิยัและบริการวชิาการ ร่วมแถลงขา่ว
การจัดงาน  “เกษตรสรา้งสรรค ์คนลำาปางไมท่ิง้กนั”  มกีำาหนดระหวา่ง
วนัที ่23 - 27 มถุินายน 2560 โดยมวีตัถปุระสงค ์เพือ่เปน็การเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ให้ผู้บริโภค ผู้ค้า ผู้ประกอบการ  
มคีวามสนใจเลอืกซือ้สนิคา้ทีม่คีณุภาพ และปลอดภยั โดย สถาบนัวจิยั
เทคโนโลยเีกษตร จะมกีารนำาเทคโนโลยเีกษตรสมยัใหม ่Smart Farm 
ไปสาธิตกับประชาชนและเกษตรกรผู้สนใจได้รับชม พร้อมท้ังยังมี 
การจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  
ท่ีมาจากการต่อยอดผลงานวิจัยของคณาจารย์เช่นผลิตภัณฑ์จาก 
ผักเชียงดา เห็ด น้ำาผลไม้เป็นต้น 

(ตดิตามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่https://www.rmutl.ac.th/
news/4538)

อบรมการปลูกพืชไร้ดินต้นทุนต่ำา เพิ่มรายได้

ให้เกษตรกรสร้างความมั่นคงทางรายได้ในครัวเรือน

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ร่วมกับภาคีเครือข่าย 

แถลงข่าวการจัดงาน เกษตรสร้างสรรค์ 

คนลำาปางไม่ทิ้งกัน
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ล�าปาง@ Campus

วนัที ่13 มถินุายน 2560 ผศ.มนญู  เมฆอรณุกมล รองอธกิารบด ีมทร.ลา้นนา 

มทร.ล้านนา ลำาปาง ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท ดัชมิลล์ จำากัด 

ในโอกาสประชุมเพื่อพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร

นศ. ลำาปาง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน  

ICDL Digital Competition แห่งประเทศไทย 

วนัที ่29 พฤษภาคม 2560 นายณัฐพงษ ์ธเิชือ้ นกัศกึษาสาขาวชิาระบบ
สารสนเทศฯ ระดบัปรญิญาตร ี(เทยีบโอน) ชัน้ปทีี ่1 และนางสาวนดัดา ธรรมสิทธิ ์ 
ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมแข่งขัน ICDL Digital Competition 

ทีมงาน STEM มทร.ล้านนา ลำาปาง ส่งมอบและสอนการใช้สื่อการ

เรียนการสอนโมดูลเถ้าแก่น้อย 4.0 แก่ครูสถานศึกษาเครือข่าย

วนัที ่9 มถินุายน 2560 ทมีงาน STEM มทร.ล้านนา ลำาปาง ส่งมอบสือ่การเรยีนการสอนโมดลูเถา้แกน่อ้ย แกค่ณะคร ู
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำาปาง เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนเสริมสร้างกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี 
อาจารยป์ระณิตา ศรสีมทุร หัวหนา้สาขาคอมพวิเตอรธ์รุกจิ เปน็ผูร้บัมอบ ณ หอประชมุวทิยาลยัอาชวีศกึษาลำาปาง  การสง่มอบ 
สือ่ดงักลา่วเปน็หนึง่ในโครงการพัฒนาศักยภาพเครอืขา่ยอุดมศกึษาพีเ่ลี้ยง มทร.ล้านนา ลำาปาง  โดยครสูถานศกึษาเครอืข่าย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำาปาง ได้เลือก 4 โมดูล ประกอบด้วย โมดูลซองจดหมายพารวย โมดูลเถ้าแก่น้อย 4.0 โมดูลไฟฟ้าน่ารู้ 
และโมดูล Smart Food สำาหรับโมดูลเถ้าแก่น้อยมีอาจารย์คนึงนุช  สารอินจักร์และอาจารย์สุขุมาล ตั้วสกุล เป็นผู้รับผิดชอบ 
ทั้งนี้ในการส่งมอบสื่อมีอาจารย์เพียงกานต์ นามวงศ์ อาจารย์ณัชธาร สิงห์โตทอง นางสาวนีรนุช  เข็มเพชร นางสาวสายพิรุณ 
ปะละน่าน นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรีเทียบโอนชั้นปีที่ 2 ร่วมเป็นพี่เลี้ยงในโมดูล 
(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://lpc.rmutl.ac.th/)

ลำาปาง พรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิาร รว่มต้อนรบันายธรีะยุทธ ฉายสวา่งวงศ ์ ประธานกรรมการ กลุม่ บรษิทั ดชัมลิล ์จำากดั และคณะ  
ในโอกาสประชุม หารือ การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรร่วมกัน ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำานวยการ

การประชุมดังกลา่วเปน็การดำาเนนิงานภายใตบ้นัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืเพือ่การผลติ การพฒันาทางวชิาการ วจิยั 
และการบริการวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับกลุ่ม บริษัท ดัชมิลล์ จำากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการวิจัยทดลองการผลิต 
การใช้ประโยชน์ผลผลิตจากพืช เพื่อการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มให้เป็นเชิงอุตสาหกรรมพาณิชย์ 

(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://lpc.rmutl.ac.th/news/4519 )

แห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ซึ่งผล 
การแขง่ขนั  นายณัฐพงษ์  ธเิชือ้ ไดร้บัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2  จากจำานวนผู้เข้าแข่งขัน 35 คนทัว่ประเทศ โดยมีอาจารย์คนงึนชุ  
สารอินจักร์ อาจารย์สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา      

สำาหรับโครงการ ICDL Digital Competition แห่งประเทศไทย จัดโดย ICDL Thailand เพื่อคัดเลือกตัวแทนสุดยอด
ด้านทักษะความรู้ดิจิทัลของประเทศไทย (Digital Literacy Excellence) จำานวน 2 คน จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ 
เข้าร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติที่ประเทศสิงคโปร์ (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://lpc.rmutl.ac.th) 
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น่าน@ Campus

วันที่ 15 -16 มิถุนายน 2560 รศ.ดร.คมสัน อำานวยสิทธิ์  
รองอธิการบดี มทร.ล้านนา น่าน พร้อมด้วย ดร.ก้องเกียรติ ธนะมิตร และ 
อาจารยส์รุชยั อิม้ทบั รว่มกบันายสรุพล ทวเีลศินธิ ีอตตีเจา้ของโรงงานนธิฟิูด๊  
จ.เชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยฯ รศ.ดร.สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย, 
ผศ.สุรพงษ์ เลิศทัศนีย์ ข้าราชการเกษียณ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ 

ประจำาปีการศึกษา 2560

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกับภาคเอกชนทำาโครงการจัดการ

ระบบน้ำาดื่มแก่นักเรียน

วนัที ่10-11 มิถนุายน 2560 ฝา่ยกจิการนักศกึษา มทร.ลา้นนา 
นา่น จดัโครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรมนกัศกึษาใหม ่ประจำาปกีารศกึษา 
2560 ณ วดัปา่นนัทบรุญีาณสงัวราราม (ในพระสงัฆราชูปถมัภ)์ ต.ผาสงิห ์ 
อ.เมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมี รศ.ดร.คมสัน อำานวยสิทธิ์ รองอธิการบดี 

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 คณาจารย์และบุคลากรด้านงาน
ประกันคุณภาพ มทร.ล้านนา น่าน เดินทางเข้า เข้าศึกษาดูงานและ 
จัดกิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ 

งานประกันคุณภาพ มทร.ล้านนา น่าน เข้าศึกษาดูงาน

ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ มทร.ธัญบุรี

เชียงใหม ่จดัทำาโครงการ Punmee safe drinking water เปน็โครงการจัดการระบบน้ำาดืม่ใหแ้กเ่ด็กนกัเรยีน ตามโรงเรยีนตา่งๆ  
ทีม่คีวามตอ้งการระบบจัดการน้ำาดืม่ทีป่ลอดภยั โดยคณะวศิวกรรมศาสตร ์มทร.ล้านนา น่าน เขา้รว่มในการจดัการโครงสรา้ง 
การจดัการน้ำา ขัน้พืน้ฐานโดยเร่ิม ทีโ่รงเรียนศรีเวียงสา อ.เวยีงสา โรงเรยีนบา้นสบเปด็ อ.ทา่วงัผา โรงเรยีนบา้นน้ำาโคง้ อ.เมอืงนา่น  
จังหวัดน่าน (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nan.rmutl.ac.th/)

มทร.ลา้นนา นา่น เปน็ประธานจดุธปูเทยีนบูชาพระรตันตรยั และกลา่วเปดิโครงการ สำาหรบัการอบรมครัง้นีไ้ด้รบัความเมตตา 
จากพระครูกิตติจันโรภาส เจ้าอาวาส พร้อมพระภิกษุสงฆ์ เป็นวิทยากรบรรยายอบรม มีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมจำานวนทั้งสิ้น 
242 คน มีวตัถปุระสงค์เพือ่ปลกูฝังคณุธรรม จรยิธรรม ความมรีะเบยีบวนิยัใหก้บันกัศกึษา เพือ่ใหน้กัศกึษานำาหลกัคณุธรรม
จรยิธรรมไปพฒันาคณุภาพชวิีตไดอ้ยา่งเหมาะสม ไดพั้ฒนาตน ยกระดบัจิตใจ เปน็ทีมี่ความเมตตา เสยีสละ อดทน มจิีตอาสา  
และใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุข (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nan.rmutl.ac.th)

การศกึษาภายใน ร่วมกับสำานกัประกนัคุณภาพการศกึษา มทร.ธญับรุ ีจ.ปทมุธาน ี โดยไดร้บัเกยีรตจิาก ผศ.ดร.อษุาพร เสวกว ิ 
ผูอ้ำานวยการสำานักประกนัคุณภาพการศึกษา ให้การต้อนรับและรว่มการประชมุ ณ หอ้งประชมุมงัคลอบุล มทร.ธญับรุ ี(ตดิตาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nan.rmutl.ac.th)



...................................................................................................ปีที่ 3 ฉบับที่ 33 วันที่ 1-15 มิถุนายน 2560

R L’ s  N E W S12

ตาก@ Campus

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 มทร.ล้านนา ตาก จัดพิธีบวงสรวง 
พระวิษณุกรรมเจ้าและพิธีไหว้ครู ประจำาปีการศึกษา 2560  
โดยได้รับเกียรติจาก นายอุดร ตันติสุนทร ประธานมูลนิธิช่วยการศึกษา

วนัที ่15 มถินุายน 256  พล.ต.พรชยั เอีย่มสนทิอมร  
นายกสมาคมศิษย์เกา่ราชมงคลตาก ประชมุหารอืรว่มศษิย์เกา่ 
กบัคณาจารยแ์ละบคุลากรทีเ่ปน็ศิษยเ์กา่ราชมงคล เพือ่กำาหนด 

วนัที ่16 มถุินายน 2560 ผศ.ประพฒัน ์เชือ้ไทย รองอธกิารบด ี
มทร.ลา้นนา ตาก และคณะทำางาน เข้ารว่มการประชมุระดมความคดิและ
รบัฟงัขอ้เสนอแนะ การดำาเนนิงานสำารวจเดก็นอกระบบใน 9 จงัหวดันำารอ่ง 
เพือ่กำาหนดแนวทางการจดัการระบบหลกัประกนัโอกาสทางสงัคม ภายใต้ 

มทร.ล้านนา ตาก จัดพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมเจ้า

และพิธีไหว้ครู ประจำาปีการศึกษา 2560 

ศิษย์เก่า มทร.ล้านนา ตาก หารือการจัดงาน

คืนสู่เหย้า 80 ปี ราชมงคล ตาก

มทร.ล้านนา ตาก เข้าประชุมร่วมกับจังหวัดตากและภาคี

เครือข่ายเสริมหลักประกันโอกาสทางสังคมให้เยาวชน

นอกระบบการศึกษา 9 จังหวัดนำาร่อง

โครงการเพื่อศึกษาและจัดทำาต้นแบบสร้างเสริมหลักประกันโอกาสทางสังคมแก่เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสนอกระบบ 
การศกึษา รว่มกบั สำานกังานสง่เสรมิสงัคมแหง่การเรยีนรูแ้ละคณุภาพเยาวชน (สสค.) กรมกจิการเดก็และเยาวชน (ดย.) และ 
ม.นเรศวร  ณ ห้องทีลอซู ศาลากลางจังหวัดตาก (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ httis://tak.rmutl.ac.th)

ตันติสุนทร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณพรชัย เอี่ยมสนิทอมร นายกสมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก ดร.เดชา ครุฑทิน 
ประธานชมรมรักษ์พระวิษณุกรรม คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและศิษย์เก่า เข้าร่วมพิธีจำานวนมาก กิจกรรมในพิธี
ประกอบดว้ยสกัการะหลวงพอ่มงคล ทา่นราชสทิธิ ์ทา้วมาลวีราช พธิบีวงสรวงองคพ์ระวษิณกุรรมเจา้ พธิเีปล่ียนผา้เจยีรบาด  
(ผา้คาดเอว) และพธิไีหวค้ร ูกจิกรรมทัง้หมดนีจ้ดัขึน้เพือ่ใหน้กัศกึษาได้แสดงความกตญัญูรู้คณุตอ่คณาจารย์ ทีท่า่นได้ประสทิธิ์
ประสาทวิชาความรู้และอบรมสั่งสอนให้นักศึกษาเป็นคนดี (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://tak.rmutl.ac.th)

รายละเอียดการจัดงานคืนสู่เหย้า 80ปี ราชมงคล ตาก ซึ่งจะมีการจัดขึ้นในปี 2561 พร้อมแนะนำาคณะกรรมการบริหาร
สมาคม ณ ห้องประชุมพะยอม มทร.ล้านนา ตาก  (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://tak.rmutl.ac.th)
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พิษณุโลก@ Campus

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 รศ.เดชา นาวานุเคราะห์ ผู้อำานวยการกอง
การศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตามผลการดำาเนินงานโครงการ
เลี้ยงปลาในกระชังเพื่อเพิ่มรายได้ให้กำาลังพล ป.4 พัน 104 ค่ายสมเด็จ 

วันที่  9 มิถุนายน 2560 พล.อ.ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธาน
สถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน พร้อมด้วย ดร.ทินกร ทาตระกูล  
รองอธิการบดี, คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก , คุณสุณี  

มทร.ล้านนา พิษณุโลก เดินหน้าการพัฒนามาตรฐาน

การผลิตข้าวคุณภาพร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชนในจังหวัด

มทร.ล้านนาพิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริม

การเลี้ยงปลาเพื่อเพิ่มรายได้ให้กำาลังพล ป.4 พัน 104 

สุวรรณนภาศรี กรรมการบริหาร บริษัท WSN Technology Co.LTD และทีมงาน , คุณกฤษณา ธรรมชีวัน ผู้จัดการสหกรณ์
เกษตรนคิมบางระกำา และคณะทมีงาน  รว่มประชมุหารือเรือ่งข้าวรว่มสถาบนัพฒันาสีแ่ยกอินโดจนี เพือ่รว่มกันระดมแนวคดิ 
พัฒนามาตรฐานการผลิตข้าวคุณภาพ  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้บริโภคข้าวที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ ที่ห้องประชุม 1423 
ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://plc.rmutl.ac.th)

พระเอกาทศรถ โดยไดใ้หค้ำาแนะนำาในการเลีย้ง ,การปอ้งกนัโรคและการลดต้นทนุคา่อาหาร เพือ่เพิม่รายได้อยา่งเปน็รูปธรรม
ต่อไป (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://plc.rmutl.ac.th)

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับจังหวัด
พิษณุโลก  และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
ฟตุบอลอาวโุสชงิแชมปโ์ลก คร้ังที ่12  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพษิณโุลก 
และสนามฟตุบอล มทร.ลา้นนา การแขง่ขนัดงักลา่ว มนีกัฟตุบอลเขา้รว่ม
การแขง่ขนัจำานวน 8 ประเทศ ประกอบดว้ย ออสเตรเลยี องักฤษ อหิรา่น 
นิวซีแลนด์ สก๊อตแลนด์ ใต้หวัน อเมริกาและไทย เข้าร่วมการแข่งขัน 
ทั้งหมด 225 คน  สำาหรับการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสชิงแชมป์โลก 
ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการออกกำาลังกายของผู้สูงอายุ และส่งเสริม
การท่องเที่ยวประเทศไทย และจังหวัดพิษณุโลก 

(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://plc.rmutl.ac.th)

พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 12
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เชียงราย@ Campus

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 อาจารย์อมรรัตน์ ปิ่นชัยมูล อาจารย์
ประจำาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ พร้อมด้วยนักศึกษาอุตสาหการ 
วศ.บ.อตุสาหการ จัดกจิกรรมถ่ายทอดองค์ความรูด้า้นการเพิม่ประสทิธภิาพ
การทำางานของพนักงานสำาหรับโรงงานขนมจีนด้วยหลักการไคเซนต์ 

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมสภากาแฟ  
มทร.ล้านนา เชียงราย ครั้งที่ 6/2560 ณ อาคารวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ 
เพ่ือเป็นช่องทางในการพบปะหารือระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และเป็น 
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมตลอดจนแนวนโยบายต่างๆจากมหาวิทยาลัย  
เพือ่สรา้งความเขา้ใจอนัดใีนองคก์ร โดยมคีณะผูบ้รหิาร คณาจารย ์บคุลากร และนกัศึกษา 
เขา้รว่มเปน็จำานวนมาก และในโอกาสเดยีวกนันี ้นกัศกึษาวศิวกรรมโลจสิตกิส ์ไดน้ำาเสนอ 
ผลสัมฤทธิ์การทำาโครงงานการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ ต่อผู้เข้าร่วมงาน 

(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://chiangrai.rmutl.ac.th/)

มทร.ล้านนาเชียง ราย จัดสภากาแฟ 6/2560 

สร้างโอกาสให้คณาจารย์เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วม

พบปะหารือสร้างความเข้าใจอันดีในองค์กร

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ

การทำางานของพนักงานสำาหรับโรงงานขนมจีน

ด้วยหลักการไคเซนต์

เพือ่ลดความสญูเปลา่ในกระบวนการการทำางาน โดยมชีาวบา้นจากอำาเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ทีป่ระกอบอาชพีผลติขนมจนี
เข้าร่วมรับกิจกรรม ณ อาคารวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ มทร.ล้านนา เชียงราย โดยนักศึกษาได้คิดค้นถังสำาหรับ
ล้างข้าวสารที่จะนำาไปหมัก รถเข็นในการขนถ่ายแป้งและอุปกรณ์ลำาเลียงแป้ง โดยอุปกรณ์เหล่านี้สามารถลดระยะเวลา 
ของขั้นตอนในการผลิตขนมจีนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางานโดยใช้หลักการของไคเซนต์ 

(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://chiangrai.rmutl.ac.th/)

วนัที ่9 มถุินายน 2560 รศ.ดร.นำายทุธ สงคธ์นาพทิกัษ ์อธกิารบดี พรอ้มด้วย  
Prof.Dr. Kiyoshi Yoshikawa  ที่ปรึกษาด้านงานวิจัย มทร.ล้านนา เข้าติดตาม 
และมอบนโยบายการดำาเนนิโครงการการกระดบัการเลีย้งปลานลิในเขตอำาเภอพาน 
จงัหวดัเชยีงราย ดว้ยเทคโนโลยไีมโครนาโนบบัเบิล้ สำาหรับการเลีย้งอนบุาลปลานลิรวมทัง้เพิม่ปรมิาณออกซเิจนในบอ่เลีย้งปลา 
ซึง่สามารถช่วยปอ้งกนัการนอ๊คน้ำาของปลาได ้โดยม ีผศ.วเิชษฐ ทพิยป์ระเสรฐิ ผูอ้ำานวยการกองบรหิารทรพัยากร มทร.ลา้นนา  
เชยีงราย พร้อมดว้ยคณะทำางานและผูป้ระกอบการเลีย้งปลานลิ รายงานความกา้วหนา้และปญัหาทีพ่บในการดำาเนนิโครงการ 
ณ มทร.ล้านนา เชียงราย (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https:// chiangrai.rmutl.ac.th)

อธิการบดี พร้อมด้วยที่ปรึกษาด้านงานวิจัย ลงพื้นที่ติดตาม

โครงการเลี้ยงปลานิลด้วยเทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิ้ล
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ที่ปรึกษา  : รศ.ดร.นำายุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
      ผศ.สุภัทรา ปานสุวรรณจิตร์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
บรรณาธิการ   : นายอัคค์สัจจา  ดวงสุภาสิญจ์  ผู้อำานวยการกองประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ   : นายวิทยา  กวีวิทยาภรณ์ 
พิสูจน์อักษร  : นางสาวอภิญญา พูลทรัพย์ 
กองบรรณาธิการ  : ดร.ณงค์ณุช  นทีพายัพทิศ นางสาวสุภาภรณ์  ศุภพลกิจ  นายเฉลิมชัย  พาราสุข  
    นายเดชาธร  พจนพงษ์  นางสาวธริษตรี  ธนรัตนพิมลกุล  นางสาวอาพัชรี  ศิรินาโพธิ์  นางสาวสิริญญา ณ นคร 
    นางสาวเยาวัลย์ จันทร์ต๊ะมูล นางสาวแววดาว ญาณะ นางประไพ  อินทรศรี  นางสาวอรวรรณ  โกสละ 
ประชาสัมพันธ์พื้นที่   : เชียงราย ลำาปาง  น่าน พิษณุโลก ตาก สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
ส่งข้อมูลการประชาสัมพันธ์ได้ที่   : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก 
   อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.053921444
จัดพิมพ์โดย : บริษัทสมาร์ทโค้ทติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำากัด

Responsibility  Morality Unity Technology Leaning society

นักศึกษา มทร.ล้านนา 6 พ้ืนท่ี พร้อมใจสืบสานประเพณี จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่ 

ประจำาปีการศึกษา 2560 แสดงออกถึงความเคารพต่อครูอาจารย์และความเป็นสิริมงคล 


